คู่มือการปฏิบตั ิงานเบี้ยยังชีพ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลมาโมง
คู่มือการปฏิบตั ิงานเบีย้ ยังชีพ
1. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ
2. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบีย้ ความพิการ

องค์การบริหารส่วนตาบลมาโมง
โทร./โทรสาร. 073-709790

สัญลักษณ์ ผ้สู ู งอายุ

สัญลักษณ์ คนพิการ

คานา
งานสวัสดิ การสังคมและพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริ หารส่ วนตาบลมา
โมงมีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
มาโมงและส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตให้กบั บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผูส้ ู งอายุ
เพื่อรับเงิ นเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ และการรับลงทะเบียนผูพ้ ิการเพื่อรับเงิ นเบี้ยความพิการ และบันทึกข้อมูลส่ ง
ระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมู ลเบี้ ยยังชี พ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่ อเป็ นข้อมู ลให้ก ับ
กรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ต่อไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเบี้ ยยัง ชี พ ผู ้สู งอายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2552 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ ยความพิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2553
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริ การได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจน ซึ่ งจะนาไปสู่ ความสะดวก รวดเร็ ว และถู กต้องในการขอรับบริ การในเรื่ องดังกล่าวขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลมาโมง จึงได้จดั ทาคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคาขอรั บเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ และการ
ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลมาโมง หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้
ผูส้ ู งอายุ และคนพิการ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิ ทธิ ที่ตนพึงได้รับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิ บตั ิ ที่
ชัดเจนซึ่ งทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริ การต่อไป
งานสวัสดิการสั งคม/งานพัฒนาชุ มชน
องค์ การบริหารส่ วนตาบลมาโมง

อย่ าลืม!!!! นะจ๊ ะ
ไม่ มีชื่อไม่ มีสิทธิ
จ้ า!!!

คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเองตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขต อบต.มาโมง (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ในงบประมาณปี ถัดไป
( ปั จจุบนั อายุ 59 ปี บริ บูรณ์)
(4) ผูส้ ู งอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ แต่ยงั ไม่เคยลงทะเบียน
มาก่อน นับจนถึง 1 กันยายน 2565 เกิดก่อน 2 กันยายน 2505
(5) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูร้ ับเงิน บานาญ
เบี้ ยหวัด บานาญพิเศษ หรื อเงิ นอื่ นใดในลักษณะเดี ยวกัน ผูส้ ู งอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูไ้ ด้รับเงิ นเดื อน
ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่ นที่ รัฐหรื อ
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นจัดให้เป็ นประจา ยกเว้นผูพ้ ิ ก ารตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพื่อการยังชี พขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

หมายเหตุ: กรณี ได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุอยู่แล้วและได้ยา้ ยเข้า
มาในพื้ น ที่ ต าบลมาโมงจะต้ อ งมาลงทะเบี ย นจะต้อ งมา
ลงทะเบียนที่ อบต. มาโมง เพื่อรับเงินในปี งบประมาณถัดไป

เพื่อใช้ สิทธิรับเงินเบีย้ ยังชีพต่ อเนื่อง......ค่ ะ

ผู้พกิ าร
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเองตามรายการดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

มีสัญชาติไทย
มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขต อบต.มาโมง (ตามทะเบียนบ้าน)
มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐที่กาหนด

กรณีได้ รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ วและได้ ย้ายเข้ ามาตาบลมาโมงในพืน้ ที่
จะต้ องมาลงทะเบียนที่ อบต.มาโมง อีกครั้งหนึ่งนับแต่ วนั ทีย่ ้ าย
เพือ่ รับเงินเบี้ยในเดือนถัดไป

เพื่อใช้ สิทธิรับเงินเบีย้ ยังชีพต่ อเนื่อง ลงทะเบียน
แล้ วรับเงินเบีย้ ความพิการในเดือนถัดไปคะ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูง
ยื่นเอกสารหลักฐานกรอกแบบฟอร์ ม “แบบคาขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ”
-

บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ รัฐที่มีรูปถ่าย

-

ทะเบียนบ้าน
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บญั ชี)สาหรับ
กรณี ที่ผขู ้ อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ประสงค์ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุผา่ นธนาคาร

-

หมายเหตุ: ในกรณี ผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วย
ตนเองอาจมอบอ านาจให้ผูอ้ ื่ น เป็ นผูย้ ื่น ค าขอรั บ เบี้ ย ยัง ชี พ
ผูส้ ู งอายุได้โดยให้ผรู ้ ับมอบอานาจติดต่อที่ อบต.มาโมง พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ

**ขอรับแบบคาขอลงทะเบียนผู้สูงอายุและยื่นเอกสาร
ประกอบได้ ทงี่ านพัฒนาชุ มชน อบต.มาโมง***

ขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อรับเงินเบีย้ ความพิการ
ยื่นเอกสารหลักฐานกรอกแบบฟอร์ ม “แบบคาขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการ”

- บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ คนพิการ
- ทะเบียนบ้าน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บญั ชี) สาหรับ กรณีท่ี
ผูข้ อรับเงินเบีย้ ความพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผ่านธนาคาร

หมายเหตุ: กรณี ที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง
อาจมอบอานาจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผูด้ ูแลคนพิการยื่นคาขอแทน
แต่ตอ้ งนาหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการ ไปแสดงต่อเจ่ชา้
หน้าที่ดว้ ยพิการที่เป็ นผูส้ ู งอายุส ามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุ ได้ดว้ ย

**ขอรับแบบคาขอลงทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสาร
ประกอบได้ ทงี่ านพัฒนาชุ มชน อบต.มาโมง***

คาชี้แจง
ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแ่ ล้วในพื้นที่
อื่น ภายหลังได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่
ตาบลมาโมง ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพ อบต.มาโมง นับแต่วนั ที่ยา้ ย แต่สิทธิในการ
รับเงินยังจะ คงอยูท่ ี่เดิมจนสิ้ นปี งบประมาณ

คนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการอยูแ่ ล้ว ใน
พื้นที้ ่อื่น ภายหลังได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยูใ่ น
พื้นบลที่ตาบลมาโมง ให้มาแจ้งลงทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อที่ อบต.มาโมง สิ ทธิใน
การรับเงินในเดือนถัดไปที่ยนื่ คาขอลงทะเบียน

ประกาศรายชื่ อผู้มสี ิ ทธิรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการ
ผูส้ งู อาย ุ ที่มายื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพาสามารถ
ตรวจสอบ รายชือ่ ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ณ ที่การองค์การบริหารส่วนตาบลมาโมง ภายใน เดือน
ตุลาคมของปี ที่ขนึ้ ทะเบียน(สิ้นสุดการลงทะเบียน เดือน
กันยายน)

คนพิการประกาศรายชื่ อในเดือนที่รับขึน้ ทะเบียน

การจ่ ายเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
1. กรมบัญชีกลาง นาข้อมูลจากระบบฯ โอนเงินเบี้ยยัง
ชีพ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
2. อบต.มาโมง ดาเนินการเก็บรายงานผลการโอนเงิน
เบี้ยยังชีพของกรมบัญชีกลาง ของทุกเดือน

การคานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขัน้ บันได
สาหรับผูส้ งู อาย ุ

ขัน้
ขัน้ ที่1
ขัน้ ที่2
ขัน้ ที่3
ขัน้ ที่4

ช่วงอาย ุ(ปี) จานวนเงิน(บาท)
60 – 69 ปี
600
70 – 79 ปี
700
80 – 89 ปี
800
90 ปี ขึน้ ไป
1,000
วิธีคาวณอาย ุของผูส้ งู อาย ุ

แล้วปี นี้ฉนั จะได้
เบี้ยเท่าไรน้อ?

ผูส้ งู อายุที่มาลงทะเบียนตัง้ แต่เดือนต ุลาคม –
พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม-กันยายน 2564 จะได้รบั
เบี้ยยังชีพดังนี้

1.ผูส้ งู อายทุ ี่มีอายคุ รบ 60 ปีบริบรู ณ์ แล้วแต่ไม่เคย ลงทะเบียน
จะมีสิทธิรบั เบี้ยยังชีพตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2564
2.ผูส้ งู อายทุ ี่มีอาย ุครบ 60 ปี ในปี งบประมาณถัดไป
(ปีงบประมาณ 2565) จะมีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจาก
เดือนที่มีอาย ุ 60 ปี บริบรู ณ์ เช่น ผูส้ งู อาย ุ ที่เกิดวันที่ 2 – 31 จะ
รับเงินเดือนถัดไป และ ผูส้ งู อาย ุ ที่เกิดวันที่ 1จะได้รบั เงินเดือนนัน้
3.การคานวณอายขุ องผูส้ งู อายุรายเดิมให้คานวณ ตามปี
งบประมาณเช่นเดิม

การสิ้นสุ ดการรับเงินเบีย้ ยังชีพ

1.
2.
3.
4.

ตาย
ย้ายภูมลิ าเนาไปนอกเขต อบต.มาโมง
แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบฯ

ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เ ฉพาะทางที่ โ รงพยาบาลเพื่ อ วิ นิ จ ฉัย และออกเอกสาร
รับรองความพิการ
2. ดาเนิ นการทาบัตรประจาตัวคนพิการได้ที่สานักพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดนราธิ วาส หรื อยื่น เอกสารที่โรงพยาบาลสุ คิริน หรื อ อบต.
มาโมง เพื่อประสาน พมจ. ต่อไปโดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริ ง)
2.2 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้วจานวน 2 รู ป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านจานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ฉบับ
2.5 ถ้า คนพิ ก ารมี ผูด้ ู แ ลให้ น าส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ ูแลคนพิการจานวนอย่างละ1 ฉบับ
3.
กรณี บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการมาติดต่อขอทา บัตร
ประจาตัวคนพิการให้นาหลักฐานตามข้อ2.4 – 2.5 มาด้วย

การต่ ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบตั รประจาตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดนราธิวาส หรื อยืน่ เอกสารที่ โรงพยาบาลสุ คิริน หรื อ อบต.มาโมง
เพื่อประสาน พมจ.ต่อไปโดยใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้
1.ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ
2.รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้วจานวน 1 รู ป
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านอย่างละจานวน 1 ฉบับ
4.หลักฐานผูด้ ูแลคนพิการมีผดู ้ ูแลใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้านอย่างละ1 ฉบับ
5.กรณี บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบตั รประจาตัว
คน พิการให้นาหลักฐานตามข้อ3-4 มาด้วย

การเปลีย่ นผู้ดูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผูด้ ู แลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ สานักพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของ
มนุ ษย์จงั หวัดนราธิ วาส หรื อยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลสุ คิริน หรื อ อบต.มาโมง เพื่อประสาน พมจ.ต่อไป
โดยใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้
1.สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านอย่างละจานวน 1 ฉบับ
3.หลักฐานผูด้ ูแลคนพิการคนเดิมใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียน บ้านอย่างละ
1 ฉบับ
4.หลักฐานผูด้ ูแลคนพิการคนใหม่ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียน บ้านอย่าง
ละ1 ฉบับ
5.หนังสื อรับรองการเป็ นผูด้ ูแลคนพิการ
6.สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผูร้ ับรองจานวน 1 ฉบับ (กานันผูใ้ หญ่บา้ น
ส.อบต. หรื อข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป)

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับลงทะเบียนผูส้ งู อาย)ุ
ยืน่ คาขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
รับขึ้นทะเบียนผูส้ งู อาย ุ
1.สาเนาบัตรประจา ตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4.สาเนาสมุดบัญชี(กรณีโอนเข้าบัญชี)

ขัน้ ตอนการรับขึ้นทะเบียนผูส้ งู อาย ุ เดิม 10 นาที/ราย
เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด3-5นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบค ุณสมบัติ

เสนอผูบ้ งั คับบัญชา(ผูบ้ ริหาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับลงทะเบียนคนพิการ)
ยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
2นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
รับขึ้นทะเบียนคนพิการ
1.สาเนาบัตรประจา ตัวคนพิการ
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4.สาเนาสมุดบัญชี(กรณีโอนเข้าบัญชี)

ขัน้ ตอนการรับขึน้ ทะเบียนคนพิการเดิม10 นาที/ราย
เวลาปฏิบตั งิ านที่ปรับลด3-5นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบค ุณสมบัติ

เสนอผูบ้ งั คับบัญชา(ผูบ้ ริหาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

